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APREENSÃO DE PASSAPORTES 
E CNH EM RAZÃO DE 

DESCUMPRIMENTOS DE ACORDOS
O TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) tem decidido, 
nos últimos tempos, como
mais uma medida coer-
citiva, pela apreensão 
de passaportes e da CNH 
(Carteira Nacional de Ha-
bilitação) de empresários 
inescrupulosos, juntamente 
com outros bens pesso-
ais, em razão do reiterado 
descumprimento da lei e 
de termos de compromisso 
firmados pela empresa.
Normalmente tais decisões 

têm sido dadas quando a 
penhora de bens, o Bacen-
Jud, e o pagamento espon-
tâneo não são capazes
de garantir o pagamento 
da dívida devida aos traba-
lhadores, o que comprova a 
necessidade da adoção do 
meio executivo atípico.
Está em jogo o direito ao 
acesso efetivo à Justiça 
garantido constitucional-
mente.
Todos sabemos que existem 
alguns empresários espe-

cializados em dar golpes 
em trabalhadores, fornece-
dores, clientes, fisco e
outras empresas. É possí-
vel, em certos casos,
identificar, até mesmo, 
prática de estelionato,
fraudes de toda ordem e 
outros crimes.
Em casos assim, a Justiça 
precisa redobrar o rigor e 
adotar todas as medidas 
necessárias para compeli-
los a pagarem o que devem 
aos credores, sobretudo 

aos trabalhadores, e a
cessarem tais golpes repe-
tidamente aplicados
no fisco e no mercado em 
geral. Isso sem prejuízo da 
apuração criminal destas 
condutas.
Enfim, contra criminosos 
como estes, a mão firme 
da lei para coibir tantos e 
tantos abusos. Tais medi-
das adotadas pelo TST
podem não ser duras o 
suficiente, mas estão
na direção correta.

PANDEMIA - VALE DO AÇO

ESQUADRA
“Estamos pedindo ajuda 
aos companheiros do 
Metasita, pois somos ex-
funcionários da empresa 
Esquadra  e já faz 01 ano 
que não nos pagaram o 
acerto e muito menos o 
fundo de garantia. Até 
quando vamos esperar. 
E a Aperam vai ficar só 
olhando...”

...Em Ipatinga, cidade referência na região para 
atendimetno de pacientes com a covid-19, no 
último sábado (5), as taxas de ocupação de leitos 
hospitalares eram as seguintes: Dos 55 leitos de 
UTI covid-19 SUS na cidade, 47 estavam ocupa-
das(85%). 
Dos 95 leitos 
de enfermaria 
destinados aos 
pacientes com 
a covid, 29 es-
tavam ocupa-
das (31%)...
Fonte: Jornal Diário do 
Aço (06/06/21)

FALA COMPANHEIRO

Vale do Aço 
continua na 

ONDA AMARELA



TRABALHO INFANTIL 
AUMENTA EM TODO O MUNDO. 

NO BRASIL, PANDEMIA LEVA MAIS 
CRIANÇAS A BUSCAREM SUSTENTO

Amanhã é o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.
No Brasil, onde há muita subnotificação, desafio é enorme

Um alerta divulgado
dia 09/06/21 pela ONU 
informa que o número de 
afetados pelo trabalho 
infantil no mundo cresceu 
pela primeira vez em duas 
décadas.
O relatório chega 
dois dias antes 
do Dia Mundial 
Contra o Trabalho 
Infantil, 12 de 
junho.
O documento 
também aponta 
que a pande-
miada Covid-19 
ainda ameaça 
milhões de crian-
ças a procurar sustento.
Pesquisa conjunta da OIT
(Organização Internacional 
do Trabalho) e do Unicef 
(Fundo das Nações Unidas 
para a Infância) estima 
que, no início de 2020, 
160 milhões de menores 
foram obrigados a traba-
lhar, 8,4 milhões a mais 
que há quatro anos.
Se as projeções de aumen-
to da pobreza no mundo 

se cumprirem, mais nove 
milhões de crianças serão 
forçadas ao trabalho antes 
do final do ano que vem, 
segundo o relatório.
O estudo, publicado a 
cada quatro anos, mostra 

que metade 
dos menores 
trabalhadores 
tem entre 5 e 
11 anos...

DADOS 
OCULTOS
A procurado-
ra do MPT
(Ministério 
Público do 

Trabalho), Elisiane Santos, 
alertou para a subnotifi-
cação e o ocultamento de 
dados a partir de 2016.
“O último dado de tra-
balho infantil divulgado 
no final do ano passado 
apontava um contingente 
aproximado de 1,8 milhão 
de crianças e adolescentes 
em situação de trabalho no 
Brasil. Lamentavelmente
imagine-se que esse quan-

titativo seja muito maior”.
“Até 2015 tínhamos um 
levantamento que vinha 
de uma série histórica, 
desenvolvido ao longo de 
três décadas, desde o
primeiro programa de 
erradicação do trabalho 
infantil. Ao longo dessa 
política nacional,
tivemos uma redução de 
9,6 milhões para2,6  mi-
lhões, ainda bastante
alto, mas que v i n h a  
num  m o v i m e n t o de 
avanço. Em 2016 acontece 
uma mudança na metodo-
logia do trabalho infantil e 
esse número simplesmente 
se reduz para 1,8 milhões, 
existe aí um ocultamento 
de dados”, completou.
A procuradora também
lembrou que além da 
subnotificação dos casos, 
a metodologia de apuração 
é questionável porque não 
consegue identificar todas 
as diferentes formas de 
trabalho infantil, conforme 
citou o coordenador do 
Projeto Meninos e

Meninas de Rua.

DeSAfiO
Segundo ela, é necessário 
que as crianças voltem a 
ser prioridade nas políticas 
públicas.
“Nosso grande desafio hoje
é retomar essa pauta de 
forma prioritária num 
cenário
nacional que contemple 
todos os estados e municí-
pios e que todos cumpram 
o que está na Constituição 
Federal. Para isso é preciso
que as políticas estejam 
atendendo as famílias 
mais vulneráveis e mais 
agravadas pela pandemia”, 
afirmou.

DenUnCie
Ela completou dizendo que 
fazer denúncia é muito 
importante: Disque 100 ou 
site mpt.mp.br. “Além de 
dar visibilidade, são vidas 
que estamos salvando”.

Fonte: TM-SMABC.COM.BR

“90% das
crianças que
estão na rua

exercem alguma
atividade

para ajudar
no orçamento

familiar”


